
 

P E R S B E R I C H T 

Gouda,  21 november 2014 

 

Inkoopproces Jeugdhulp  

Huidige zorg voor jeugd Midden-Holland in 2015 gegarandeerd 

 

Deze week is op alle onderdelen van jeugdhulp (jeugd- en opvoedhulp, AWBZ jeugdhulp, 

jeugd-GGZ, jeugdbescherming, jeugdreclassering en gesloten jeugdzorg) overeenstemming 

bereikt. Volgende week besluiten de colleges van burgemeester en wethouders van de Midden-

Holland gemeenten definitief over het onderhandelingsresultaat waarna de contracten officieel 

ondertekend kunnen worden. Daarmee is het belangrijkste doel gehaald: de huidige zorg voor 

jeugd in Midden-Holland te continueren.  

 

Jeugdhulp in vele vormen 

Door de nieuwe Jeugdwet zijn gemeenten vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor jeugdhulp. Het 

gaat om alle hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. Gemeenten hebben vele 

vormen van jeugdhulp ingekocht. Het aanbod varieert van dyslexieprogramma’s, pedagogische 

begeleiding, opvoedhulp tot pleegzorg voor het oplossen van zowel eenvoudige als meervoudige 

problematiek. De gemeenten hebben geregeld dat cliënten ook vanaf volgend jaar zelf zorg met een 

PGB kunnen inkopen. Tot uiterlijk 1 januari 2016, tenzij het indicatiebesluit eerder afloopt, gaat de 

zorg die kind/gezin ontvangen, gewoon door. Zorgintensieve kinderen vallen vanaf 1 januari 2015 

onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor die zorg is de gemeente niet verantwoordelijk, maar de 

zorgverzekeraar. 

 

Communicatie met cliënten 

Naast het afsluiten van contracten met zorgaanbieders zijn de gemeenten in Midden-Holland bezig 

met het verder inrichten van de sociale teams. Ook ontvangen gemeenten in fasen cliëntgegevens 

van Bureau Jeugdzorg, Centraal Administratiekantoor (CAK) en zorgaanbieders, zodat het mogelijk is 

alle cliënten rechtstreeks te informeren en duidelijkheid te geven.  

 

Budget voor jeugdhulp 

Voor de gemeenten in de regio Midden-Holland is voor de inkoop van jeugdhulp een rijksbudget 

beschikbaar. Nu de regio Midden-Holland het aantal cliënten en de problematiek kent, is een 

financieel verschil geconstateerd tussen de gecontracteerde zorg en het beschikbare budget. In 2015 

moet blijken of de gecontracteerde zorg daadwerkelijk wordt benut en extra kosten met zich 

meebrengen. Het Rijk heeft toegezegd bij te dragen aan oplossingen waar dit nodig blijkt.  

 

Zorg gezamenlijk ingekocht 

Gemeenten in de regio Midden-Holland spraken eerder af om de inkoop samen te doen voor de Wmo en 

Jeugdhulp. Het inkoopproces verloopt via de regionale inkooporganisatie Netwerk Sociaal Domein Midden 

Holland. Professionele zorgaanbieders (groot, middelgroot en klein) hebben meeonderhandeld over het nieuwe 

zorgaanbod.  Op de website www.nsdmh.nl is binnenkort een lijst met gecontracteerde aanbieders terug te 

vinden. De deelnemende gemeenten zijn Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Nederlek, Ouderkerk, 

Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zuidplas.  

 

Noot voor de redactie: 

Dit persbericht ontvangt u namens de gemeenten Midden-Holland, die gezamenlijk werken aan de decentralisatie van Rijk- en 

Provincietaken naar de gemeenten.  

http://www.nsdmh.nl/


Nadere informatie: Regionale Werkgroep Communicatie Decentralisaties,  Ellen van Ojen  T 0180-637725 

 

 

 

 

 

 

 

 


